
THỊ TRẤN PHÚ LONG ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC RA QUÂN XỬ LÝ RÁC THẢI 

 

Thời gian qua, thị trấn Phú Long đẩy mạnh công tác ra quân xử lý rác thải trên địa bàn 

thị trấn theo cuộc vận động “Người dân thị trấn Phú Long chung tay bảo vệ môi 

trường”. UBND thị trấn luôn quan tâm và tăng cường công tác tuyên truyền kêu gọi 

toàn thể Nhân dân trên địa bàn thường xuyên chung tay bảo vệ môi trường, bỏ rác đúng 

nơi quy định, cùng nhau thực hiện phân loại rác đầu nguồn ngay tại nhà, từng bước thay 

đổi hành vi, tạo thói quen bỏ rác đúng nơi quy định; không vô cảm trước những hành vi 

thiếu ý thức làm ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh.  Đại bộ phận nhân dân 

chấp hành và thực hiện tốt. Tuy nhiên vẫn còn số ít người dân thiếu ý thức, vứt rác thải 

bừa bãi nhất là tại vị trí cầu Phú Long và chợ Phú Long.  

 
Nhằm khôi phục lại mỹ quan đô thị đường phố, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đặc biệt 

trong dịp Tết dương lịch 2023 và Tết nguyên đán Qúy Mão năm 2023. Sáng ngày 

26/12/2022, UBND thị trấn phối hợp với  các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng chức 

năng thị trấn, tiến hành thu gom, dọn rác thải tại khu vực chợ Phú Long.  

  



Thông qua hoạt động thiết thực này đã tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác của mỗi 

người dân trong việc chung tay giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường ý thức rằng 

nhiệm vụ bảo vệ môi trường không chỉ riêng của chính quyền, hay bất cứ đoàn thể nào, 

mà đó là trách nhiệm của toàn xã hội, mỗi công dân. Mỗi người dân hãy chung tay vì 

mục tiêu xây dựng bảo vệ môi trường sống tốt nhất./. 

 


